21. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 28. 9. 2011
Usnesení:
021/11/01

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 17 (přesun mezi paragrafy a položkami),
18 (dotace na VPP z ÚP Rychnov nad Kněžnou) a 19 (navýšení příspěvku ZŠ)

021/11/02

Rada byla seznámena s výsledky výběrového řízení na akci: „Zajištění poradenských služeb
na realizaci výstavby kanalizace ČOV Čermná nad Orlicí na základě žádosti o dotaci v rámci
OPŽP“, kdy vítězem se stala firma Ratifico s.r.o., Praha 5 – Hlubočepy.
Rada souhlasí o výběru dodavatele.

021/11/03

Rada projednala a schválila mandátní smlouvu mezi obcí a společností Ratifico s.r.o., Nad
Rokoskou 2361/2a, 182 Praha 8 – Libeň, kdy předmětem smlouvy je poskytování poradenské
a administrativní podpory při opětovném hodnocení žádosti o dotaci a poskytování
poradenské a administrativní podpory při průběhu dalších činností spojených s projektem
„Realizace výstavby Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“ v rámci OPŽP. Smlouvou náleží
mandatáři odměna v celkové výši 216.000,- Kč bez DPH
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

021/11/04

Rada projednala a schválila darovací smlouvu mezi Bytovým družstvem Čermná nad Orlicí a
obcí uzavřenou ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 251.232,- Kč na podporu
finančních aktivit obce Čermná nad Orlicí.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

021/11/05

Rada projednala dopis FÚ v Kostelci nad Orlicí ve věci platebního výměru na pokutu za
opožděné tvrzení daně ve výši 500,- Kč – opožděné podání daňového přiznání k dani
z převodu nemovitostí. Rozhodla pokutu za pochybení uplatnit na vrub účetní obce.
Starostovi se ukládá pokutu strhnout z platu účetní obce.

021/11/06

Rada projednala vyjádření Policie ČR, Krajského Ředitelství police Královéhradeckého kraje,
ve věci umístění zpomalovacích prahů na místních komunikacích v obytné zóně v obci. Police
k umístění zpomalovacích prahů nemá z hlediska zvýšení bezpečnosti silničního provozu
zvláštních připomínek. Na základě tohoto vyjádření rozhodla zapracovat nabídku firmy JAST
Doudleby nad Orlicí ve výši 67.000,- Kč do rozpočtu na rok 2012.
Předsedkyni FV se ukládá zapracovat částku 67.000,- Kč do rozpočtu obce na rok 2012.

021/11/07

Rada projednala zahájení inventarizace majetku obce k 31. prosinci 2011 se zahájením 15.
listopadu 2011.
Předsedovi majetkové komise rada ukládá předložit návrh na složení jednotlivých dílčích
inventarizačních komisí a hlavní inventarizační komise.

